
Lloret de Mar ocupa la tercera 
posició en el rànquing de recap-
tació per la taxa turística. Durant 
el 2013 va recaptar més de 2 mi-
lions d’euros en aquest concepte, 

el que suposa un ingrés directe a 
les arques municipals de 771.000 
euros, el 30% del total. La resta 
de diners els gestiona el govern 
català.

Blanes també té diners, en prin-
cipi no previstos, per invertir en 
turisme. El concurs per adjudi-
car el restaurant-bar de la Ca-
la Sant Francesc ha reportat a les 

arques municipals 705.000 euros. 
Inicialment el concurs tenia un 
preu de sortida de 150.000 per al 
primer any.
Més informació p. 6-7

El 23 d’abril de 2013 sortia al 
carrer el primer número de la 
publicació mensual i gratuïta de 
Blanes i Lloret de Mar, La Ma-
rina. 
Era la diada de Sant Jordi, per 
tant, aquest 23 d’abril s’ha com-
plert un any del primer núme-
ro. Ha estat un contacte mensual 
amb milers de lectors de les du-
es poblacions i rodalia amb l’ob-
jectiu d’explicar el que havia pas-
sat els darrers 30 dies i oferir els 
millors consells comercials. La 
Marina i Ràdio Marina estan 

pensants com a mitjans com-
plementaris a l’hora de donar a 
conèixer l’actualitat cultural, so-
cial i esportiva de Blanes i Llo-
ret; i la seva activitat econòmi-
ca, comercial i empresarial. La 
tirada de La Marina és de 25.000 
exemplars.
Actualment hi ha una quaran-
tena de dispensadors fixos on, 
puntualment, cada principi de 
mes, es pot trobar la nova edició. 
La Marina, però, també es pot 
llegir en bars i restaurants, con-
sultes mèdiques, biblioteques...

Entre les seccions habituals de 
La Marina hi ha: l’agenda d’ac-
tivitats, els telèfons d’interès, els 
horaris dels trens i els autobu-
sos, els entreteniments, les far-
màcies de guàrdia i els Fogons 
de la Marina.
El millor regal, poder estar una 
vegada més, amb tots els nostres 
lectors explicant el que ha pas-
sat aquestes darreres setmanes 
marcades per la Setmana San-
ta, la diada de Sant Jordi i el tret 
de sortida a una esperançadora 
temporada turística. yy

Diners per a inversió i promoció 
turística a Lloret de Mar i Blanes
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Platja de Lloret el primer de maig. Foto: M. A. Comas
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La Fundació Oncolliga té com a 
objectiu millorar la qualitat de 
vida de les persones afectades 
de càncer i dels seus familiars. 
Fa vint anys que ja dóna servei a 
Blanes i ara es reforçarà amb un 
equip de voluntaris.

«La presentació de la 
delegació d’Oncolliga a 

blanes es farà el dia 10 de 
maig»

Oncolliga ofereix diferents ser-
veis agrupats en programes so-
cials (material específic per al 
malalt, voluntariat de suport...), 
assistencials (servei de fisioterà-

pia a domicili, atenció psicoon-
cològica, drenatge limfàtic...), de 
prevenció i formació. Tots es fi-
nancen a través d’actes benèfics.
Per donar-se a conèixer han pre-
vist diverses activitats per als dies 
10 i 18 de maig. El dia 10 hi haurà 
inflables al passeig de Mar a partir 
de les quatre de la tarda. A les sis, 
a Casa Saladrigas, es presentarà la 
delegació, i la psicooncòloga Sò-
nia Fuentes farà una xerrada.

«Per al dia 18 s’ha 
programat la 1a Marxa 

Solidària»

A les set, davant del monument a 
la sardana hi haurà animació in-
fantil i xocolatada. El dia 18 de 

maig es farà la 1a Marxa solidà-
ria “Oncolliga’t en marxa!”. Les 
inscripcions es podran fer el dia 
10 al passeig marítim; l’11, a la 
Ciutat Esportiva durant el Cros 
escolar); i el mateix 18 abans de 
la sortida. El preu de la inscrip-
ció és de 5 euros. L’inici de la 
marxa serà a  les deu del matí des 
del passeig de Mar.

«Oncolliga treballa per 
millorar la qualitat de vida 
de les persones afectades 

de càncer i dels seus 
familiars»

Les activitats de la delegació bla-
nenca es poden seguir a Facebo-
ok, Oncolliga Blanes. yy

Telèfons d’interès

bLAneS LLOReT de MAR
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS 
Ajuntament Blanes 972 379 300
Amic (At. Ciutadà) 972 379 300
Arxiu Municipal 972 355 268 
Benestar Social 972 352 740 
Biblioteca Comarcal 972 358 033
Casa de Cultura 972 331 345
Ciutat Esportiva 972 352 322
Servei de Català 972 358 555
Serveis Socials 972 336 111 
Oficina Treball-SOC 972 358 408
Oficina Turisme 972 330 348 
Servei d’aigües 972 331 203 
EDUCACIÓ
C. Carles Faust 972 336 766

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Ajuntament 972 361 800
Benestar i Família 972 372 363
Biblioteca Municipal 972 349 055
El Puntet-Joventut 972 372 268 
Nova Ràdio Lloret 972 372 393
Oficina de Català 972 361 834
OMIC 972 372 184
OIAC 972 361 800 
Servei d’Aigües 972 362 682
Servei d’Ocupació M. 972 349 715
Teatre Municipal 972 347 400 
Turisme - Central 972 365 788
EDUCACIÓ
Escola Àngels Alemany 972 377 070 

Taxa TurísTica 2013
La recaptació de la Taxa Turística de 2013 ens ha permès conèixer 
les xifres de nits d’ocupació a Catalunya. Les dades recullen la ta-
xa cobrada per cada nit als ocupants d’hotels, càmpings i aparta-
ments turístics. 
D’acord amb aquestes dades, Barcelona hauria recaptat l’impost 
corresponent a més 40 milions de nits ocupades, confirmant 
l’enorme importància turística adquirida per la ciutat després que 
els Jocs de 1992 la donessin a conèixer arreu del món. 
Lloret de Mar, per la seva part, hauria facturat 5 milions de nits. 
Una xifra impressionant que mereix una reflexió dels polítics so-
bre on són les fonts que generen els ingressos i les inversions de 
l’administració en aquest llocs. El volum de l’aportació de Lloret 
de Mar més les poblacions de l’Alt Maresme hauria de fer que la 
Generalitat torni a considerar si aquesta comarca sense nom –a 
cavall de La Selva Marítima i l’Alt Maresme- es tractada d’acord a 
la seva aportació a l’economia del país. En el capítol de comunica-
cions per carretera i via fèrria no sembla que sigui així. 
Sempre d’acord amb aquests números, Blanes hauria tingut una 
xifra molt més modesta de nits ocupades: al voltant de 746.000.
La taxa turística ha de significar una font de finançament per a 
la promoció de la pròpia activitat turística des de cada municipi 
gràcies al 30% que reverteix a cada Ajuntament, però no podem 
menystenir el 70% que es reserva la Generalitat per a invertir en el 
turisme a tot Catalunya i que esperem que comporti una millora 
significativa de les mancances del sector. yy
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L’Editorial

C. Cor de Maria 972 333 087
C. Joan Batlle 972 331 087 
C. Joaquim Ruyra 972 348 050
C. Napoleó Soliva 972 333 568
C. Quatre Vents 972 330 241
C. Pinya de Rosa 972 336 615
C. Sa Forcanera 972 353 629 
C. Santa Maria  972 330 091
IES S’agulla (Bl. III) 972 331 460 
IES Sa Palomera 972 350 909
IES Serrallarga 972 331 005
SANITAT
Ambulatori CAP I 972 331 350
Ambulatori CAP II 972 359 534 
Hosp.-Asil Sant Jaume 972 331 550

Escola Esteve Carles 972 365 329
Escola Nou de Fenals 972 367 573 
Escola Pere Torrent 972 366 869
Escola Pompeu Fabra 972 369 215
Institut Coll i Rodés 972 370 385
Institut Rocagrossa 972 367 489
Institut Lloret de Mar 972 361 495 
Col·legi I. Concepció 972 364 740
ESPORTS
Pavelló Municipal 972 368 252
Poliesportiu el Molí 972 371 149
Pistes d’atletisme 972 362 244 
SANITAT
Hospital Municipal 972 364 736
CAP 972 372 909 

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local  972 358 666
TRANSPORTS 
Taxis Blanes 972 352 727
Nou Ràdio Taxis Blanes 972 355 050 
ALTRES
Correus 972 331 611 
Jutjats 972 348 291 
Recollida de mobles 902 420 092
Tanatori 972 330 190

SEGURETAT
Mossos d’Esquadra 972 181 410
Policia Local 092 - 972 361 736 
Policia Nacional 091 - 972 361 598
TRANSPORTS
Teletaxi 972 362 000-972 362 525
Terminal d’Autobusos 972 365 776
ALTRES
Correus i Telègrafs 972 364 678
Jutjat de Pau 972 365 641
Recollida escombraries 972 368 922
Tanatori 972 372 530
 

bLAneS I LLOReT de MAReMeRGÈnCIeS: 112
Hospital Comarcal 972 353 264
Cat Salut Respon 061
Creu Roja oficines 972 348 130 

Centralitza totes les trucades d’urgència. És únic a tot l’àmbit europeu i dóna resposta immediata les 24 h del dia. Ser-
veix perquè els ciutadans i ciutadanes puguin sol·licitar els serveis públics d’urgències sanitàries, d’extinció d’incen-
dis i salvaments, de seguretat ciutadana i de protecció civil quan es trobin en una situació d’emergència.

Estació Renfe 902 240 202
Gossera Comarcal 972 340 813 

Accés a les edicions 
anteriors de La Marina 
per codi QR o
a www.radiomarina.com/
LaMarina/ 

  bLAneS

Presenten la delegació 
d’Oncolliga Blanes

Components de la delegació d’Oncolliga a Blanes
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L’espai de Pinya de Rosa de Bla-
nes, de propietat privada, ocu-
pa 50 hectàrees boscoses, inclou 
un jardí botànic i està a tocar del 
mar. Des del 2003, està protegit 
per llei a través de la figura del Pa-
ratge Natural d’Interès Nacional 
(PNIN) i no s’hi pot edificar.

«el paratge es va protegir 
amb la figura de PnIn el 

2003»

Des de fa més d’una dècada, però, 
no s’havia fet cap pas més per es-
tablir quins usos havia de tenir el 
paratge. Aquest mes d’abril final-
ment, s’ha constituït la Junta rec-
tora que posarà fil a l’agulla per 
a la redacció del Pla Especial que 
determinarà el futur de l’espai. La 
voluntat de l’administració és fer-
lo més accessible al públic. 
El director dels serveis territori-
als d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca, Alimentació i Medi Natural, 
Vicenç Estanyol, destaca que l’ac-

te “permet desencallar tota la ma-
quinària per poder fer un Pla Es-
pecial que permeti establir els 
usos de l’espai”.

«Pinya de Rosa té 50 
hectàrees i inclou un  jardí 

botànic que inclou una 
important col·lecció de 

cactus»

L’alcalde de Blanes, Josep Marigó, 
remarca que “l’espai no és urba-
nitzable. Caldrà establir què es fa 
amb les petites edificacions exis-
tents, si es mantenen o s’eliminen 
un cop l’espai estigui regulat i tin-
gui nous usos”.

«el terreny és de propietat 
privada. el 2008 el va 

comprar un ciutadà rus»

El president de l’Associació Eco-
logista Pinya de Rosa, Joan Mora, 
ha assenyalat que “cal que l’espai 
s’adeqüi i s’obri al públic i també a 
les escoles per convertir-lo en un 
centre de referència pel que fa a la 

biodiversitat. Cal que s’obri de ma-
nera regulada i amb les activitats 
que s’hi poden fer ben marcades. 
Aquesta serà, precisament la feina 
del consell rector”.  Mora destaca 
el caràcter singular del jardí botà-
nic, format a base de diferents es-

pècies de cactus. Fins ara, només 
es pot accedir al paratge pagant 
l’entrada del jardí botànic o resse-
guint un tram del camí de ronda 
que porta a una cala inclosa dins 
l’espai protegit. Marigó, recorda 
que “el propietari ja va comprar el 

paratge sabent que estava protegit 
i només ha demanat poder ade-
quar millor la casa principal de Pi-
nya de Rosa, la Masia del Sol”. L’es-
pai és propietat d’un ciutadà rus 
que el va comprar el 2008 -quan ja 
estava protegit- per 24 MEUR. yy

La Junta rectora de Pinya de Rosa es 
reuneix amb deu anys de retard
  bLAneS

Zona de cactus del jardí tropical. Foto: Yoyo
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  SOCIeTAT I enSenyAMenT

Setmana Santa a Blanes

Com cada any, hi ha hagut dues processons, la del Sant Crist i la 
del diumenge de Pasqua amb el cant de l’Àngel a la plaça dels Di-
es Feiners. El dijous, recorregut dels manaies per diversos carrers 
de la vila. Blanes sempre allarga un dia més les festes amb l’Aplec 
del Vilar. yy

Setmana Santa a Lloret de Mar

Benedicció de rams i repartiment de llorer, processó, bunyols i 
caramelles han estat alguns dels ingredients de la Setmana Santa 
2014. No hi ha faltat la mona del Rotary a les persones grans. yy

El millor en Física

Oriol Frigola Manzano, estudiant de l’IES S’Agulla de Blanes, re-
presentarà l’Estat espanyol a la XIX Olimpíada Iberoamericana 
de Física que tindrà lloc a Asunción, Paraguai, el proper mes de 
setembre. Frigola ha obtingut la medalla d’or a la fase espanyola 
disputada a la Corunya. yy

Inici de la processó del Silenci. Foto: Yoyo

Oriol Frigola, autoritats i familiars.  Foto: Ajuntament de Blanes

Cantada de caramelles. Foto: M. A. Comas
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Durant aquest temps han pas-
sat pel centre ubicat a la Casa de 
la Cultura Joan Junceda, més de 
3.500 alumnes. El nombre d’alum-
nes matriculats aquest curs 2013-
14 és de 700 que estudien anglès, 
francès i alemany.

«L’eOI ofereix des del primer 
curs, anglès, francès i 

alemany»

El primer curs 2003-2004 va comp-
tar amb poc més de 260 alumnes 
repartits entre els tres idiomes que 
ja es van començar a impartir des 
de llavors: anglès, francès i ale-
many. 
Actualment, el centre de Blanes és 
el tercer en nombre d’alumnes ar-
reu de les comarques gironines. El 
primer és l’EOI de Girona, amb 
més de 3.000, i el segon l’EOI de 
Figueres, amb uns 800 alumnes. 
La resta de centres gironins tenen 
una mitjana que volta entre els 
400 i els 500 alumnes matriculats. 

En general, el tipus d’alumnes que 
assisteixen a l’Escola Oficial d’Idi-
omes de Blanes està format per 
universitaris, mestres, professi-
onals de diversos àmbits, gent a 
l’atur que vol aprofitar que està de-
socupada per formar-se, i fins i tot 
persones que ja s’han jubilat. 

«el gran objectiu de futur és 
poder impartir rus»

L’acte de commemoració va comp-
tar amb la presència de la regido-
ra d’Educació de l’Ajuntament de 
Blanes, Susana Ramajo, acompa-
nyada de la inspectora del centre, 
Caterina Riembau, així com de la 
directora de l’EOI de Blanes, Pilar 
Martí. El gran objectiu de futur, és 
poder oferir classes de rus, segons 
comenta la directora de l’Esco-
la, Pilar Martí, “el sector turístic i 
comercial està molt interessant en 
aprendre l’idioma per poder aten-
dre millor el mercat rus. Ara s’ha 
d’anar a l’EOI de Calella”.
La regidora d’Educació, Susanna 
Ramajo, creu que “oferir cursos 

de rus aniria molt bé  a la gent de 
Blanes i rodalia”. Xerrades, tallers, 
i una fotografia de família van ser 
alguns dels ingredients de la com-
memoració del 10è aniversari.

«S’han organitzat xerrades, 
tallers i un concurs de 

fotografia per commemorar 
els deu anys»

Hi va haver una conferència a càr-
rec de Miquel Berga i Bagué, pro-
fessor de literatura anglesa a la 
Universitat Pompeu Fabra, qui va 
parlar sobre Les paraules de la tri-
bu i el món global. Tot seguit, una 
de les primeres alumnes de l’EOI 
de Blanes, Genoveva Castells, va 
explicar les seves vivències per-
sonals i es van lliurar els premis 
del concurs de fotografia Vila de 
Blanes. La celebració dels primers 
deu anys de vida de l’Escola Ofici-
al d’Idiomes de Blanes es va com-
pletar amb l’organització de diver-
ses activitats emmarcades dins la 
Setmana Cultural del 10è aniver-
sari. yy 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Blanes 
celebra els 10 anys
  bLAneS

Foto de família d’alumnes i professors. Foto: Ajuntament de Blanes
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En el llistat de recaptació de la 
taxa turística de l’any 2013, Barce-
lona ocupa la primera posició de 
manera molt destacada. L’any pas-
sat van revertir directament sobre 
la ciutat 6’9 MEUR procedents de 
la taxa. Els municipis gestionen 
un 30% del total de l’impost. Des-
prés de Barcelona hi trobem Salou 
(870.000 euros d’ingrés directe) i 
Lloret de Mar (771.000). La recap-
tació a Lloret de Mar pel conjunt 
de la taxa va superar els 2 MEUR. 
Santa Susanna ocupa la quarta po-
sició (228.000).
Calella és la vuitena població a ni-
vell d’ingressos directes per la taxa 
(182.000). Tossa de Mar i Blanes 
ocupen l’onzena i dotzena posició 
(137.000 i 112.000 euros, respecti-
vament). A Girona capital l’ingrés 
va ser de 105.000 euros i a Malgrat 
de Mar i Pineda de Mar, de 98.000 
i 96.000.

«Aquest mes de maig 
es fa una campanya 
de comercialització i 

màrqueting» 

Aprofitant els diners de la taxa que 
rep Lloret, aquest mes de maig es 
farà una campanya de comercia-
lització i màrqueting. Segons l’al-
calde Romà Codina, “volem expli-
car què ofereix i com és realment 
Lloret perquè massa vegades es 
dóna una visió que no es corres-
pon amb la realitat”. La campanya 
es podrà veure a diverses televisi-
ons i també als autobusos de Bar-
celona.

Codina preveu una bona tempo-
rada, “potser el maig serà fluix, 
però, es preveu un bon final”. Des 
de fa uns anys, cada cop s’imposen 
més les reserves de darrera hora.

JORnAdeS 
GASTROnòMIqUeS de 
L’ARRòS
Les 14enes Jornades de l’arròs se 
celebren durant tot el mes de maig 
a 27 establiments de la vila.
S’ofereixen menús degustació amb 
l’arròs com a plat principal: arròs 
socarrat de cabra de mar i sípia 
amb essència d’anèmones de mar, 

cassola d’arròs negre amb sepiona 
de Blanes, cassola d’arròs de cala-
marsets de Blanes i pèsols del Ma-
resme, paella de llamàntol amb fu-
met de peix de roca i encenalls de 
sípia, són alguns dels plats que es 
presenten. Els preus oscil·len dels 
26’5 euros als 55.

«Lloret ha recaptat més 
de 2 MeUR per la taxa 

turística, un 30% es queda al 
municipi»

Cvetonir Cecov, president del 
Gremi de Bars i Restaurants, ha 

expressat la seva satisfacció pel 
desenvolupament d’aquesta pro-
posta gastronòmica “que dóna 
vida a Lloret de Mar durant un 
mes de temporada baixa”. Per En-
ric Dotras, president del Gremi 
d’hotelers, “les jornades són un 
èxit i donen a conèixer Lloret a ni-
vell gastronòmic”.

«el maig potser serà fluix, 
però, es preveu un bon final»

Segons Dotras, la proposta porta a 
la vila molta gent de fora però tam-
bé genera un gran interès entre els 

lloretencs,” sempre et trobes veïns 
que et demanen les dates de les jor-
nades de l’arròs o de les que s’orga-
nitzen a la tardor”.

«27 establiments participen 
a les 14es Jornades de 

l’Arròs»

Tots els participants a les jornades 
rebran una entrada gratuïta per als 
Jardins de Santa Clotilde, una en-
trada amb consumició per al Gran 
Casino Costa Brava i dues hores 
gratuïtes als aparcaments munici-
pals. yy

Esmorzars festius i cap de setmana (plat + beguda + café)
de 9 a 12 del matí: 6 EUROS

. . .
També menú diari i menú gourmet de cap de setmana

. . .
Cuina casolana i de mercat

Veïnat Sant Daniel, 98 • Ctra. GI-600 Km 2,200 de Tordera a Blanes 
TORDERA (Barcelona)

Troba’ns a Facebook i a www.canpruna.com • T. 93 764 06 70

Menú
cargolada!

Restaurant Can PrunaENCOMANA ELS TEUS 
NÚMEROS ALS MILLORS 
ECONOMISTES I ASSESSORS

C. Arnau Gatell 2-4 (darrera Jutjats) · T. 972 330 852 · www.gestio2002.net · ges@gestio2002.net

Promoció renda familiar fins 
al 50% de descomPte
truca’ns o sol·licita cita a través del correu electrònic.

INICI
CAMPANYA

RENDA
2013

Lloret de Mar és la tercera població 
catalana en ingressos per la taxa turística

Presentació de les 14nes Jornades de l’arròs. Foto: M. A. Comas

  JOAn FeRReR
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LES NOVES SEAT DE BLANES I LLORET
 AUTOMÒBILS MISSÉ - BLANES EWAUTOS - LLORET DE MAR
 Ctra. accés Costa Brava, 38  - T. 972 33 54 00  Ctra. de Blanes, 100  - T. 972 36 54 70

 Vehicle nou, Km. 0 i seminou / Servei urgent / Servei de mecànica / Servei de planxa i pintura / Recanvis i Accessoris Originals SEAT

Els diners provenen del cànon 
de concessió per a l’explotació 
del Bar-Restaurant de Cala Bona. 
El concurs per adjudicar el ser-
vei durant 15 temporades preveia 
un cànon inicial de com a mínim 
150.000 euros que es volen dedi-
car a millores de la cala i el camí de 
ronda. Al final, el concurs, amb la 
participació d’una única empresa, 
ha suposat un ingrés de 705.000 
euros.
En el darrer ple es va modificar 
el pressupost 2014 per incloure 
aquests diners “en millores turísti-
ques a la via pública a l’entorn de 
la Cala Sant Francesc”. Un punt que 
es va aprovar amb els vots del PSC 
i el PP. La resta de grups hi van vo-
tar en contra.
Per Víctor Catalán, d’EUIA-ICV, 
“el govern del PSC no ha presentat 
cap projecte concret, i per tant, de-
mana un xec en blanc. Nosaltres no 
hi podem votar a favor.”
La regidora de CiU, Pilar Planella, 
recorda que “hi ha un compromís 

d’invertir a la cala Sant Francesc i 
s’ha de complir”. Per Salvador Tor-
dera (PPC), “705.000 euros donen 
per molt”. Al seu grup li agradaria 
ser consultat a l’hora de concretar 
els projectes. La regidora no ads-
crita, Lourdes Fàbrega, critica que 
no hi hagi cap projecte al darrera 
i que “no hi hagi hagut reunions 

prèvies per intentar pactar com in-
vertir aquests diners”.

«d’un cànon inicial de 
150.000 euros s’ha passat a 

705.000»

L’alcalde Josep Marigó, destaca que 
aquests diners poden servir per re-

vitalitzar el sector turístic i gene-
rar nous llocs de treball, “nosal-
tres no creem llocs de treball, no 
ens deixen. És una bona oportu-
nitat de generar moviment econò-
mic i que les empreses locals pu-
guin crear-ne. Vostès parlen de 
manual com a oposició”.
El camí de ronda i l’enllumenat 
d’accés a la cala són dos dels pro-
jectes que ja es contemplaven des 
d’un inici.

«els diners es dedicaran a 
millores turístiques a la via 
pública a l’entorn de la Cala 

Sant Francesc»

eLS TeMeS deL PLe 
APROvATS PeR UnAnIMITAT
La resta de punts inclosos a l’or-
dre del dia es van aprovar per 
unanimitat de tots els membres 
del consistori. El primer va ser fi-
xar els dos dies festius addicionals 
d’obertura comercial autoritzada 
per aquest any, que seran el 7 i 14 
de desembre, d’acord amb les dues 
entitats de botiguers de Blanes.

També es va aprovar l’adhesió al 
conveni de col·laboració entre la 
Generalitat i Catalunya Banc per 
promoure l’ocupació d’habitat-
ges de lloguer a preus assequibles. 
Igualment va prosperar el següent 
punt que demanava a la Generali-
tat poder desafectar l’edifici situat 
al recinte de l’antiga Escola Carles 
Faust perquè es destini per a pisos 
de lloguer social.

«blanes prorroga fins al 
31 de desembre de 2015 

la concessió del transport 
públic de viatgers

a  Pujol i Pujol»

Es va prorrogar fins al 31 de de-
sembre de 2015 la concessió del 
transport públic de viatgers ad-
judicat a l’empresa Pujol i Pujol, 
mentre paral·lelament se seguirà 
treballant per mancomunar el ser-
vei amb l’Ajuntament de Lloret.
Per últim, també va prosperar la 
modificació del Reglament d’Ús 
dels recursos i sistemes informà-
tics de l’Ajuntament de Blanes. yy

L’Ajuntament de Blanes té 705.000 euros 
per invertir en millores turístiques
  bLAneS

Cala Sant Francesc el 1er de maig. Foto: Yoyo
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Dijous 10 d’abril, torna l’activitat a 
les multisales de Blanes. L’ambient 
és de festa, la cua quilomètrica. Els 
nous propietaris dels cinemes han 
ofert una promoció a 1 euro, i la 
resposta ha estat unànime. La gent 
té ganes de cinema, i molt més si 
és a un preu súper econòmic.

«Les multisales han estat tres 
mesos tancades»

L’empresa OCINE ha comprat les 
antigues instal·lacions de Lauren 
al polígon de l’estació, unes multi-
sales que s’havia quedat una entitat 
bancària. Després del tancament, 
ara fa uns anys, del cinema Victò-
ria, i posteriorment del Maryan, 
van obrir els Lauren Costa Brava. 
El 2014, però, va començar amb el 
tancament de les multisales (16 de 
gener). Les primeres pel·lícules de 
la nova etapa: 300: El origen de un 
imperio, Noé, Philomena, Dallas 
buyers Club, Her, Nebraska, Vivir 
es fácil con los ojos cerrados, Ca-

pitán América, Monuments Men, 
12 años de esclavitud, Lobo de Wall 
Street i altres estrenes dirigides als 
més menuts com Las Aventuras de 
Peabody, RIO-2 i Lego.

«entre les 10 sales, sumen 
1.910 butaques»

OCINE gestiona cinemes a Giro-
na i Platja d’Aro a la demarcació 
gironina, però també té cinemes 
a Barcelona i d’altres províncies de 
l’Estat.

«La jornada inaugural, a 1 
euro, tot un èxit de públic»

L’empresa ha anunciat que portarà 
a Blanes pel·lícules en versió ori-
ginal i també retransmetrà òpe-
res i ballet des dels millors teatres 
de Londres, Milà, Sidney, Moscou 
o Barcelona. Les deu sales sumen 
un total de 1.910 butaques. El seu 
radi d’acció, de Calella a Tossa de 
Mar, unes poblacions que s’havien 
quedat orfes de sales de projecció.
Abans de l’estiu, les 10 sales esta-

ran 100% digitalitzades amb les 
darreres innovacions tecnològi-
ques i els millors projectors digi-
tals del moment.
L’objectiu d’OCINE és que les sales 
estiguin equipades amb projectors 
digitals làser d’última generació, 

esdevenint un dels primers cine-
mes d’Espanya amb aquests equi-
paments. Aquesta tecnologia là-
ser, aplicada a la projecció digital 
en cinema, ofereix una llumino-
sitat i una claredat d’imatge úni-
ques. A banda de les 3 sales que 

estaran equipades amb 3D Dol-
by, les sales disposaran de panta-
lles de Gran Format (de bat a bat i 
del terra al sostre), que permetran 
la màxima espectacularitat de la 
imatge i la immersió de l’especta-
dor en la pel·lícula. yy 

Blanes i comarca recuperen les projeccions 
cinematogràfiques
  bLAneS

Cues per entrar al cinema per 1 euro. Foto: Yoyo
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Els millors pernils de diferents denominacions, formatges
nacionals i d’importació, embotits i especialitats...

LA BOTIGA DELS PERNILS NOVA BOTIGA A BLANES

BLANES: Rbla. Joaquim Ruyra, 65 - T. 972 354 514
LLORET DE MAR: C. Sant Pere, 79 - T. 972 367 628

  LLOReT de MAR

Segons recull el butlletí Sesmond 
que edita l’Arxiu i que enguany ha 
arribat a la 13a edició, s’ha passat 
de les 12.003 consultes realitza-
des el 2012 a les 17.396 del 2013. 
També s’ha registrat un augment 
de les consultes particulars virtu-
als. L’augment és del 70,4%. 

«el Sesmond, el butlletí que 
edita l’Arxiu ha arribat a la 

13a edició»

En el butlletí hi destaca un al-
tre bloc dedicat al nous ingres-
sos de caràcter ordinari, és a dir, 
que provenen de diverses seccions 
de l’Ajuntament. En aquest sentit 
s’afirma que s’ha mantingut el ma-
teix volum de l’any anterior, amb 
151 metres linials. 
Pel que fa als ingressos extraor-
dinaris, que provenen d’entitats, 
particulars, associacions... desta-
ca el fons Garriga-Masferrer amb 
documentació en pergamí del se-
gle XIV, i el fons del poeta llore-

tenc Felicià Serra i Mont amb cor-
respondència i obra manuscrita.

«L’Arxiu va rebre l’any passat 
17.396 consultes»

El butlletí també inclou una secció 
dedicada a les activitats de difusió 

de l’Arxiu i les activitats culturals 
desenvolupades durant l’any ante-
rior.
En aquesta secció cal subratllar 
l’augment progressiu de les visites 
que es registren a la pàgina web 
de l’Arxiu, que ha passat de les 
26.459 de l’any 2012 a les 31.990 

del 2013, amb un increment del 
21%. Així com també es posa de 
manifest una major presència i 
participació de l’Arxiu a les xar-
xes socials. 
A l’apartat d’Articles, es recullen 
tres estudis diferents. Un de l’his-
toriador lloretenc Joan Domè-

nech, que analitza diversos per-
gamins vinculats al monestir de 
Valldemaria en què apareixen di-
versos personatges relacionats 
amb la historia medieval de Llo-
ret; un treball de Marina Garcia, 
que analitza i compara la impres-
sió de goigs lloretencs que hi ha a 
l’Arxiu de Lloret amb les matrius 
xilogràfiques que hi ha al Museu 
d’Art de Girona; i un tercer estudi 
del lloretenc Agustí M. Vilà i Galí 
en què, a través de diversa docu-
mentació vinculada amb la polla-
cra Paquete de Manzanillo, cons-
truïda a les drassanes de Lloret el 
1847, aporta un gran nombre da-
des de productes i mercaderies 
que transportaven les embarca-
cions lloretenques al llarg del s. 
XIX.
Conclou la publicació la secció 
de la contraportada anomena-
da Imatges i documents de Lloret 
de Mar, en què la fotògrafa local i 
col·laboradora de La Marina, As-
sumpció Comas ret un petit ho-
menatge a la històrica empresa 
lloretenca Autocars Mas. yy

L’Arxiu de Lloret de Mar registra un 
augment d’un 45% de consultes

Presentació del darrer número de Sesmond. Foto: M. A. Comas
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S’ha iniciat aquest mes d’abril i 
s’allargarà durant els propers me-
sos per combatre els riscos d’insa-
lubritat i les molèsties que causen 
aquestes aus entre els ciutadans 
del municipi.
La campanya que s’ha iniciat per 
poder controlar i reduir la pobla-
ció de coloms finalitzarà a finals 
d’agost i consisteix bàsicament 
en la instal·lació de cinc gàbies de 
captura que s’han situat a les zones 
del municipi on s’ha detectat una 
major presència d’aquestes aus. 
Dues de les gàbies estan localitza-
des al barri de s’Auguer, i la resta al 
carrer Sant Jaume, al carrer Nou i 
a la plaça Solidaritat. 
Els coloms solen fer nius en ca-
ses i solars abandonats, tot i que 
les molèsties les pateixen princi-
palment els veïns del voltant. Els 
principals motius per combatre 
la seva presència són perquè cau-
sen insalubritat per la brutícia que 
generen els seus excrements, així 

com perquè poden ser potencials 
transmissors de malalties. 
L’empresa a qui s’ha encarregat 
que faci el control d’aquestes aus 
a Blanes és Giroprotec, i té un cost 
de 5.414’75 €. Aquest any s’ha tor-
nat a activar la campanya de con-

trol de coloms després que la dar-
rera ocasió en què es va fer va ser 
al 2008. 
Si bé els coloms són la font d’una 
de les principals reclamacions que 
fan els veïns del municipi, una al-
tra de les aus que potser generen 

més molèsties per la seva aparato-
sitat són els gavians. En aquest cas, 
el mètode que s’utilitza per com-
batre la seva presència és actuar 
en els terrats dels edificis on viu 
el ciutadà que ha fet la reclama-
ció, tot i que en alguns casos tam-

bé es dóna la circumstància que la 
denúncia l’ha fet un veí del costat. 
L’empresa que ha contractat l’Ajun-
tament de Blanes és Qntrol Plaga, 
que es trasllada als terrats on ni-
difiquen els gavians i substituei-
xen els ous que hi ha per d’altres 
de plàstic, evitant així la seva re-
producció. En canvi, si es detecta 
la presència de cries, no es proce-
deix a la seva retirada. 
Els motius per iniciar la campa-
nya de control i reducció de la po-
blació de gavians són encara més 
nombrosos que en el cas dels co-
loms.
No tan sols perquè també po-
den causar igualment insalubri-
tat per la proliferació dels seus 
excrements, perquè poden trans-
metre malalties o per les destros-
ses que produeixen. També hi ha 
hagut casos en què aquestes aus 
han atacat veïns que eren al ter-
rat per estendre la roba o perquè 
feien algun tipus d’activitat. En-
guany l’actuació suposarà un cost 
de 1.179’75 €. yy

Campanya per al control i reducció de 
coloms i gavians 
  bLAneS

El gavians ocupen qualsevol lloc. Foto: Yoyo
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  MeMòRIA hISTòRICA I enSenyAMenT

Homenatge als defensors de la 
República a Lloret de Mar

S’ha fet a la futura plaça Germinal Ros de Lloret de Mar, davant 
del Teatre. Organitzat per ICV-EUiA, es va recordar l’inici de la 
Segona República i es va inaugurar una rajola dedicada als “llui-
tadors”. yy

Neteja dels búnquers de la 
Guerra Civil a Blanes

Els Joves d’Esquerra Verda de Blanes han organitzat la “1a Jorna-
da de recuperació de la memòria històrica”. Es va netejar l’entorn 
i els búnquers, hi va haver un dinar i una xerrada sobre la Guer-
ra Civil. yy

Trenta anys escrivint

El concurs literari Llapis d’Or que organitza l’Escola Napoleó So-
liva de Blanes, ha arribat a la 30a edició. Els premis es van lliurar 
coincidint amb la Diada de Sant Jordi. El concurs va néixer amb 
l’objectiu de fomentar la creativitat i la imaginació dels alumnes. yy

Inauguració de la rajola commemorativa. Foto: M. A. Comas

Interior d’un dels búnquers. Foto: Yoyo

Guanyadors i finalistes del Llapis d’Or. Foto: Yoyo
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Vestuari laboral, calçat i complements
per a tots els sectors.

Personalització i confecció a mida.

30 Anys disTRibuinT lEs milloRs mARquEs

pROMOCIONS ESpECIALS EN HOSTALERIA
www.tottreball.com · lloret@tottreball.com 

Josep Pla i Casadevall, El Rieral · lloRET dE mAR
Tel. 972 375 480

ABIERTO DE LUNES A VIERNES
dE 09:00 A 13:00 y dE 15:00 A 20:00 hoRAs

• Separaciones y divorcios
• Comunidades de propietarios
• Accidentes de tráfico
• Herencias
• Reclamaciones de cantidad
• Tramitación asuntos penales
• Asistencia al detenido
• Despidos individuales y colectivos
• Modificaciones sustanciales laborales
• Cálculo de finiquitos
• Asesoramiento integral a empresas y

autónomos

C/ Abat Oliba, 7, bajo 2ª • MALGRAT DE MAR
Tel. 93 761 25 07 - 652 66 05 21 • Fax 93 765 46 79

E-mail: vlorenzo@icab.cat • www.victorialorenzoabogados.es

MASIA DE L’ANY 1968

Us ofereix:
Menús diferents i servei a la carta

Menú especial de calçotada
Sopar i ball amb música en viu els dissabtes nit

Veïnat Sant Daniel, 99 · TORDERA
(Ctra. GI 600, rotonda C32 direcció El Vilar - Sant Daniel)

www.calamariarestaurant.com · restaurantcalamaria@hotmail.com
RESERVES TEl. 93 764 08 05 i 93 764 09 34

GRAnS SAlOnS pER CElEbRAR
CASAmEnTS, COmunIOnS...

El mes de febrer passat, bona 
part de les platges central i Fe-
nals de Lloret de Mar es van 
quedar sense sorra. La sorra es 
va situar a un extrem del pas-

seig, deixant completament bui-
da, la resta.
L’ajuntament va decidir no actu-
ar amb caràcter d’urgència espe-
rant que la natura tornés la sorra 
al seu lloc originari. Els experts 
recordaven que és un fenomen 

habitual de basculació. A prin-
cipis del mes d’abril, a les por-
tes de la Setmana Santa, la plat-
ja havia recuperat la normalitat i 
va poder acollir nombrosos visi-
tants els dies en què el temps va 
acompanyar. yy

La sorra torna al seu lloc

  LLOReT de MAR

Efectes del temporal de febrer a la platja central. Foto: M. A. Comas

Platja de Lloret a l’inici de la Setmana Santa. Foto: M. A. Comas

Se celebra com és tradicional els 
divendres del mes de maig orga-
nitzat per l’Associació d’Amics 
de Música a l’Esperança. El ci-
cle començarà el divendres 9 
amb l’actuació de BeHer3: Ber-
nat Hernández, baix elèctric; i 
Joel Moreno Codinachs, guitar-
ra elèctrica. La setmana següent, 
dia 16, actuarà PAU FIGUERES 
a la guitarra. Per al divendres 
23 hi ha prevista la presència 
de RUSÓ SALA, veu i guitarra 
amb CATERINANGELA FAD-
DA a la guitarra. Per tancar el ci-
cle de concerts, el divendres 30, 
actuarà el DUO DEGLI ARCHI: Geert Krosenbrink, violí; i Paul P.Stouthamer, violoncel. yy

XXIII Cicle de concerts música a 
l’Esperança
  bLAneS

Amore e Gelosia a l’Esperança
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La diada de Sant Jordi ens ha ar-
ribat aquest 2014 amagada dar-
rera les festes de Setmana Santa. 
A nivell meteorològic, els núvols 
dels dies previs no van fer acte de 
presència i el sol es va imposar. 
Un centenar de biblioteques pú-
bliques, entre elles la de Lloret de 
Mar, van avançar la festa a la tar-
da-vespre del dia 22 amb la 2a Re-
vetlla de Sant Jordi. 
El dia 23, des de primera hora, 
molt moviment a la plaça de la 
Vila i passeig Verdaguer, indrets 
que van acollir la 34a Fira del Lli-
bre i de la Rosa. Veïns, escolars i 
turistes es van afegir  a la festa. A 

la tarda, organitzat per l’Oficina de 
Català, hi va haver “El Gran Dic-
tat”, dedicat al llibre de Paco Can-
del “Els altres catalans”, publicat 
ara fa justament 50 anys. Els par-
ticipants es van dividir en diver-
sos grups, segons el seu grau de 
coneixement de la llengua. Es van 
recordar nombroses frases del lli-
bre de Candel, un treball que va 
marcar un abans i un després en 
el debat sobre la immigració. Com 
cada 23 d’abril, no hi van faltar les 
sardanes, en aquest cas amb la Bis-
bal Jove. La celebració de Sant Jor-
di va continuar a Lloret de Mar el 
dia 29 amb una xerrada de Matt-
hew Tree sobre el fet migratori i la 
recepció de la societat d’acollida.

bLAneS
En motiu de la Diada de Sant Jor-
di, els carrers de Blanes es van 
omplir de parades de llibres i ro-
ses a càrrec de diverses entitats, 
així com d’establiments que ha-
bitualment ja venen aquests pro-
ductes. 
Un altre dels ingredients que ja 
forma part de l’ambient de Sant 
Jordi són els grups d’escolars que 
van aprofitar el primer dia de 
classe després de les vacances de 
Setmana Santa per anar a donar 
un tomb per les parades. Es trac-
tava que també visquessin la ce-
lebració d’aquesta diada que, tot i 
no ser festiva, qui més qui menys 
viu amb intensitat. 

Un dels indrets de Blanes on la 
Diada de Sant Jordi es va viure 
amb especial intensitat, va ser a la 
Biblioteca Comarcal. Al llarg de 
tot el dia es va celebrar la III Fira 
del Llibre Usat. Amb l’únic requi-
sit d’haver de mostrar el carnet 
de la biblioteca, els lectors podi-
en endur-se un o dos llibres de la 
taula de segona mà que estava ex-
posada a l’entrada. 
Una altra activitat que es va fer 
a la Biblioteca Comarcal, va ser 
L’Arbre de la Rosa i el Llibre.
La celebració de la jornada a la 
Biblioteca Comarcal de Blanes 
també va incloure un espectacle a 
càrrec de l’Escola de Dansa l’Es-
clat, que ha oferir la coreografia 

titulada “Fem Ballar Sant Jordi.” 
A moltes escoles organitzen con-
cursos literaris coincidint amb 
la diada de Sant Jordi. Aquest es 
el cas del “Llapis d’Or” que s’ha 
fet per trentena vegada a l’Esco-
la Napoleó Soliva. A nivell espor-
tiu, l’institut Sa Palomera va reu-
nir alumnes de tot Blanes que van 
participar a la 22a Marxa de Sant 
Jordi.
Els actes de Sant Jordi van cloure 
el cap de setmana següent amb el 
tradicional concurs de murals al 
carrer obert a alumnes de Primà-
ria, una part dels quals es pinten 
més entre ells, que el propi mural. 
Hi van participar un total de 850 
joves artistes. yy

Blanes i Lloret de Mar surten al 
carrer per celebrar Sant Jordi

  bLAneS / LLOReT de MAR

Diada de Sant Jordi a Lloret de Mar. Foto: M. A. Comas Concurs de murals al carrer. Foto: Ajuntament de Blanes

si vols tenir 

més salut...

Av. Europa amb c. Ardales, 36 (davant Mercadona) · BLANES · T/F 972 35 91 71 · info@farmasalut.cat

TAllER dE CuinA sAnA, EColòGiCA, mACRobiòTiCA... 
Començament immediat, places limitades! Avantatges amb la targeta client!

ESTÈTICA  I CIRURGIA ESTÈTICA
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El teatre municipal va acollir, un 
any més la festa de la cultura de 
Lloret de Mar. La desena edició 
dels premis literaris Vila de Llo-
ret, que se centren en la temática 
dels viatges, ha rebut aquest any 
426 treballs, 73 més que en l’edi-
ció passada. Un dels guardons 
més destacats de la cerimònia, do-
tat amb 1.000 euros, és el Premi 
Literari Vila de Lloret en catego-
ria adulta 2014, que enguany s’ha 
atorgat a Norbert Botella, de Ca-
longe, amb el treball titulat JÚLIA 
I EL CAMÍ. Mentre que en l’apar-
tat de poesia, el jurat ha atorgat el 
primer premi, dotat amb 500 eu-
ros, al treball titulat ARRIBADES 
d’Alexandre Planas i Ballet, de 
Corbera de Llobregat.
En educació primària el guardó en 
poesia de viatge va ser per a VI-
ATGE PEL MUNDIAL de Marc 
Rico i Vizcaíno, i en narrativa s’ha 
premiat el treball titulat EL VIAT-
GE MÉS LLARG d’Adrià Guerrero 
Noguero. Tots dos són alumnes de 
l’Institut-Escola de Lloret.
En educació secundària, el pre-
mi poesia de viatge l’ha guanyat 

el treball LA MEVA LLAR EN 
GUERRA de Mònica Shewani i el 
premi narrativa és per al treball ti-
tulat BOOMERANG de Maria Te-
resa Segura Sànchez, totes dues 
alumnes de l’institut Rocagrossa.

ELS GEGANTS DE LLORET DE 
MAR és el títol del treball que ha 
guanyat el setè Premi Joan Lla-
verias 2014 de conte infantils il-
lustrats. Els seus autors són Josep
Bantí, Cecília Martínez i Marta 

Rota. 
Finalment, l’actor lloretenc Fermí 
Reixach ha estat la persona guar-
donada aquest any amb el 24è Sa 
Gavina de les Arts i les Lletres. 
Enguany el guardó l’ha lliurat per 

primera vegada l’alcalde de Lloret, 
Romà Codina, en nom de l’Ajun-
tament, després que l’entitat que 
fins ara l’atorgava, l’APAC (Associ-
ació Popular d’Amics de la Cultu-
ra), hagi anunciat que està en pro-
cés de dissolució. La vetllada es 
complementà amb un reconeixe-
ment a diverses persones de Llo-
ret que en el darrer any han publi-
cat un llibre:
- Oriol Colomer per 300 articles 
(políticament correcte quasi tots) 
1975-2012
- Mònica Cunill per Nadie me en-
tiende, escrit juntament amb Síl-
via Díez
- Salvador Palaudelmàs per Santa 
Cristina de Vallarnau
- L’entitat Montphoto per Inspirats 
per la Natura 2013
- Anna Maria Agustí per Amb veu 
pròpia
A més, l’expresident de la Casa de 
Cúllar, Juan García, i els grups de 
teatre locals (Quantus Teatre, Ca-
sal de l’Obrera, Jubil@2, els alum-
nes de l’Aula Municipal de Teatre i 
ATALL) també van rebre un reco-
neixement per la seva tasca en fa-
vor del foment de la cultura i les 
arts escèniques. yy

V Nit de la cultura lloretenca
  LLOReT de MAR

Premi Joan Llaverias. Foto: M. A. Comas

L’APAC de Lloret de Mar ha inici-
at el procés de dissolució. Deixa-
rà d’existir el dia que l’ajuntament 
inauguri la plaça dedicada a Ger-
minal Ros (10 de maig), davant del 
Teatre. 

«Fa deu anys ja es va aprovar 
dedicar un espai públic a 

Germinal Ros però mai no es 
va concretar»

Germinal Ros, ànima i primer 
president de l’APAC,  havia tor-
nat de l’exili i s’incorporà a l’acti-
vitat política, periodística i cultu-
ral de la vila. L’any 1979 es va posar 
en marxa l’APAC amb l’objectiu de 
dinamitzar l’activitat cultural. Una 
de les propostes de treball va ser la 
creació de l’Escola d’Adults o una 
activa presència en els inicis de la 
Llar de Jubilats i el tradicional di-
nar anual. L’APAC, també va or-
ganitzar nombroses xerrades i la 
fira de la Diada de Sant Jordi, pri-
mer a la plaça de l’Església, i poste-
riorment a la plaça de la Vila. Se-

gons recorda l’actual presidenta de 
l’APAC, Amaranta Gibert, “molts 
d’aquests serveis o activitats, un 
cop consolidats, ara depenen de 
l’ajuntament”.

«Germinal Ros va fundar 
l’APAC per dinamitzar la vida 

cultural de la vila»

Del 1987 al 2004 va convocar els 
premis “Lloret el meu poble”, i va 
instituir el premi Sa Gavina de les 
arts i les lletres. Després de 18 anys, 
l’ajuntament va agafar el relleu i va 
organitzar els premis “Vila de Llo-
ret”. Segons destaca Gibert, “els 
premis havien quedat una mica es-
tancats, calia un impuls, i l’ajunta-
ment el va donar”. El guardó Sa Ga-
vina el va lliurar l’APAC fins a l’any 
passat. Aquest 2014 ha estat el pri-
mer que ho ha fet l’ajuntament.

«durant 18 anys es va 
organitzar el concurs literari 

“Lloret el meu poble”»

Els tres presidents de l’entitat han 
estat Germinal Ros, Josep Blanch 

i Amaranta Gibert. Molts altres 
lloretencs també han treballat 
aquests anys perquè l’APAC tirés 
endavant. 
Fa deu anys, la proposta de de-
dicar un espai públic a Germinal 
Ros va arribar al ple. Es va apro-
var, però mai no es va arribar a 

concretar. Fa uns mesos, hi va tor-
nar i es va aprovar per unanimi-
tat dedicar a Ros la plaça de da-
vant del teatre, “és un espai que 
ens agrada molt per la seva relació 
amb el món de les arts i la cultura”. 
Gibert també recorda que Germi-
nal Ros, quan va ser regidor, “va 

posar molts noms a carrers i pla-
ces. Ara li toca a ell”. 
El dia que s’inauguri la plaça, 
l’APAC deixarà d’existir, “tot co-
mença i tot acaba. Existir per no 
fer massa res, no era del tot lògic. 
Cal deixar pas a noves iniciatives”, 
apunta Gibert. yy

Associació Popular d’Amics de la Cultura 
(APAC) 1979-2014
  LLOReT de MAR

Germinal Ros, Josep Blanch i Santiago Ontañón. Foto: M. A. Comas
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Èxit del grup Kedem

Van presentar el musical Queen al Teatre el 20 d’abril.
Kedem dóna suport a persones amb discapacitat. Els artistes van 
ser 15 nois i noies de Blanes i altres poblacions de la rodalia. Tots 
ells, dirigits per Nelson Prats, Cristina Catalan i Andrea Lesko.
Abans de començar, es va presentar el llibre d’Eduard Vilà “Ca-
minant enmig de somnis”. yy

Concert de piano al Centre

Carles Marigó és llicenciat en interpretació musical en l’espe-
cialitat de piano a l’Esmuc (Escola Superior de Música de Ca-
talunya). Va cursar la titulació amb Vladislav Bronevetsky i va 
aconseguir matrícula d’honor a piano i al projecte final de car-
rera. yy

La dona del mar

Els dissabtes del mes d’abril s’han pogut conèixer les llegendes 
del mar en una visita teatrelitzada al Museu del Mar. L’acte estava 
adreçat especialment a nois i noies de 5 a 11 anys. yy

Duet del musical Queen. Foto: Quim Cabeza

Marigó al Centre. Foto: Yoyo

Noves visites teatrelitzades al Museu del Mar. Foto M.A. Comas

MontPhoto de Lloret de Mar és 
un Concurs Internacional de Fo-
tografia de Natura obert a fotò-
grafs aficionats i professionals de 
tot el món.
Des de fa 18 anys, la missió de 
MontPhoto és valorar i difondre 
l’art de la fotografia i promoure la 
defensa mediambiental, el con-
servacionisme i l’ecologisme.
MontPhoto aposta pel respecte 
a la Natura; per això, les imatges 
presentades al concurs han de re-
flectir amb fidelitat les situacions 
naturals, respectant l’originalitat 
de l’entorn, a conservació dels és-
sers vius en el seu hàbitat, evitant 
el sofriment, la pertorbació o les 
interferències en el seu compor-
tament.
El concurs reparteix premis en 
metàl·lic, en equipament i en ex-
periències fotogràfiques per valor 
de més de 10.000€.
L’organització editarà una publi-
cació amb  les obres selecciona-

des, es denominarà: Inspirats per 
la Natura 2014.
Les Inscripcions del concurs es-
tan obertes fins al 27 de maig.
Les categories convocades són:
A1. Muntanya
A2. Activitat de muntanya
B1. Món animal
B2. Món vegetal
B3. Paisatge
B4. Món subaquàtic
B5. Macro

B6. Art en la natura
C. Inspirats per la natura
D. Denúncia ecològica
E. Costa Brava. Pirineu de Girona

El Jurat 2014 està format per:
Kathy Moran (USA), Marina 
Cano (ES), Javier Camacho (ES), 
Carlos Villoch (ES), Vincent Mu-
nier (FR) y Alexander Myaskov 
(RU). Més informació a:
www.montphoto.com yy

Obre les inscripcions el 
MontPhoto 2014
  LLOReT de MAR

Foto de José Luis López Sánchez. Una de les fotografies finalistes del 2013



LA MARInA   19MAIG DE 2014

En 30 minuts i des de només 3€ tota la roba de la setmana neta
Rentat i assecat ràpid, professional i econòmic

mantes, edredons, nòrdics, cobrellits, cortines...
bogades de fins a 18kg

Obert tots els dies de l’any
fins a les 10 de la nit
Anselm Clavé, 62 • BLANES

Autoserv
ei 100%

ARA
TAMBéA CALELLA,C. Església,353

  bLAneS / LLOReT de MAR

El darrer diumenge de març, amb 
el canvi d’hora inclòs, i amb  sorti-
da i arribada a la plaça de la vila, es 
va fer una nova edició de la Mar-
xa Popular a les Ermites de Llo-
ret, la 35a. Com és habitual amb 
un recorregut per totes les ermi-
tes d’aproximadament 18 quilò-
metres: Sant Quirze, Les Alegries, 
Sant Pere del Bosc, i Santa Cristi-
na, sense deixar de banda el mo-
nument a l’Àngel, la capella de la 
Mare de Déu de Gràcia i la Creu 
de Terme. I a l’arribada, al bell mig 
de la platja gran, un esmorzar per 
a tots els participants i l’obsequi 
d’una samarreta amb la fotografia 
estampada d’un indret lloretenc.
Una setmana després a Blanes, 
23a Ruta de les ermites. Sortida 
i arribada des de l’ermita de Sant 
Francesc, passant per Sant Joan, 
Esperança, Antiga, Salut, El Vilar 
i Santa Bàrbara. Aturada al Vilar 
per esmorzar; i al final, sardinada 
a Sant Francesc. yy

Lloretencs i blanencs visiten 
les seves ermites

Marxa de les ermites de Lloret. Foto: M. A. Comas

Sortida de la Ruta de Blanes. Foto: Yoyo

Els diners serviran per contribuir en la inserció social i laboral de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual i el seu desenvolupament, una tasca 
que l’entitat realitza des de fa 46 anys. Actualment, Aspronis dóna feina a 
330 persones i atén a les seves instal·lacions a 300 usuaris.
Els diners s’han aconseguit gràcies a la recaptació d’un euro de les com-
pres realitzades amb la Targeta Blanes Comerç. Amb aquesta campanya 
comercial solidària les persones que han realitzat compres amb la Targeta
Comerç han contribuït en el donatiu, i l’Obra Social de “la Caixa” ha assu-
mit l’import d’aquests ajuts. La presidenta d’Aspronis, Maria Dolors Oms, 
s’ha mostrat molt satisfeta per aquest ajut econòmic, “gràcies a ell continu-
arem diversificant les activitats de l’entitat per aconseguir mantenir
tots els llocs de treball”. Per la seva banda, el president de l’ABBC, Lluís 
Pascual, ha explicat que han triat Aspronis per entregar-los aquest dona-
tiu “per la tasca que realitza, els anys que fa que existeix el projecte i la pro-
jecció de futur que té”. yy

L’ABBC i “la Caixa” donen  
1.500 euros a ASPRONIS

Representants d’ASPRONIS, l’ABBC i La Caixa

  bLAneS
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Maduixes amb suc de taronges

Ingredients:
• 1/2 kg de maduixes (preferiblement del Maresme)
• 3 o 4 taronges
• Sucre o sacarina

elaboració:
Netegem les maduixes, les tallem a trossets i les posem en un bol. 
Afegim el sucre al gust i remenem.
Exprimim les taronges i afegim el suc a les maduixes amb sucre, 
remenem bé i ho deixem macerar durant unes hores al frigorífic.
Aquestes postres de temporada ens aportaran una bona quantitat de 
vitamina C imprescindible per suportar els canvis de temperatura típics 
de la primavera.

Manoli Bustamante Bustamante

Mousse de xocolata blanca amb 
maduixes 
Ingredients:
• 180 gr de xocolata blanca per a postres
• 200 ml de nata per muntar
• 400 gr de maduixes (preferiblement del Maresme)
• Fulles de menta fresca per a la decoració

elaboració:
Fonem la xocolata blanca al bany maria i la deixem refredar una mica.
Muntem la nata. Barregem la meitat de la nata amb la xocolata amb 
delicadesa fins obtenir una massa homogènia. Tot seguit, afegim la 
resta de la nata muntada i continuem remenant a poc a poc. Repartim la 
barreja en copes o gots de vidre i la deixem refredar al frigorífic durant 
tota la nit. Tot just abans de servir, tallem les maduixes a daus petits i les 
posem a sobre del mousse de xocolata, ho decorem amb unes fulles de 
menta fresca i a gaudir d’una fabulosa barreja de sabors. 

Manoli Bustamante Bustamante
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Enguany incorpora un parell de 
novetats. En primer lloc, l’opció 
d’enviar les obres on-line; i en se-
gon, un nou tema a concurs, “col-
lecció de tema lliure”.

«es convoquen un total 
d’onze premis» 

SECCIONS: 
n Fotografia de Natura 

Fotografia de qualsevol entorn 
natural que no inclogui de ma-
nera evident objectes artificials 
ni la intervenció humana.

n Fotografia de Retrat
Fotografies que incloguin part 
o la totalitat de la figura huma-
na, d’una o més persones. 

n Fotografia Macro 
Imatge realitzada amb tècniques 
de foto macrografia amb gran 
proximitat al subjecte retratat, el 
qual tindrà una mida pròxima o 
superior a la del sensor. 

n Fotografia Paisatges 
Fotografia que mostra un ter-
reny extens de la Terra. Poden 
aparèixer combinacions del que 
és natural amb el que és fruit de 
la influència de l’home. 

n Fotografia d’Art experimental 
Fotografia que falseja o recrea 
una realitat. S’acceptaran pro-
cessos complexos d’edició digi-
tal d’una imatge o la combina-
ció de vàries. 

n Fotografia d’Arquitectura
Fotografia que té com a motiu 

principal els elements arquitec-
tònics. 

n Fotografia Esportiva 
Fotografia on el subjecte/s de 
l’escena, accions i/o elements 
tenen relació amb l’activitat es-
portiva.

n Fotografia de Bodegó 
Fotografia a la qual apareixen 
una sèrie de naturaleses inani-
mades, generalment en plànols 
curts, amb enquadraments tan-
cats i caracteritzats per una il·lu-
minació especialment cuidada.

n Fotografia de “Estil Street”
Fotografia documental que 
mostra subjectes en situacions 
quotidianes i en espais públics 
com carrers, parcs, platges... i 
d’altres situacions.

n Fotografia de Mar 

Fotografies on l’entorn marí és 
l’element protagonista (el mar 
com a paisatge i qualsevol ac-
tivitat relacionada: pesca, sub-
marinisme...). 

n Col·lecció Tema Lliure 
Col·lecció de 3 fotografies de 
temàtica i edició lliure, però 
que han de guardar relació en-
tre elles ja que es tracta d’una 
col·lecció. 

«enguany es poden enviar 
les obres on-line» 

PREMIS i DISTINCIONS: 
· Premi Quillat: Diploma, més 

500€ i Medalla Daurada CEF al 
millor fotògraf del concurs.

· Premi Quillat Social: Diploma, 
més 300€ i Medalla Platejada 

CEF al millor fotògraf del con-
curs i soci d’AFIC. 

· 11 premis individuals: Diploma, 
més 100€ a la millor fotografia o 
col·lecció de cada secció.

· 44 premis finalistes: Diploma als 
4 finalistes de cada secció. 

«el Trofeu quillat està dotat 
amb 500 euros»

JURAT:
Hi haurà un jurat d’admissió i un 
jurat de qualificació reconegut per 
la FCF (Federació Catalana de Fo-
tografia). Les decisions d’ambdós 
seran inapel·lables. 

CALENDARI:
Admissió d’obres: fins a les 23:59 
del 9 de Juny de 2014. 

VEREDICTE PÚBLIC:
15 de Juny de 2014 al “Teatre dels 
Pins” de Blanes. 

LLIURAMENT DE PREMIS:
5 de Juliol de 2014

EXPOSICIÓ:
Del 4 de Juliol al 2 d’Agost de 2014. 
Casa Saladrigas

«es poden presentar treballs 
fins al 9 de juny»

Per a més informació o tramesa 
d’originals:

Apartat de correus 182
17300 Blanes (Girona) 
www.aficblanes.com 
e-mail: quillat@aficblanes.com yy 

El Trofeu Quillat de fotografia 
arriba a la 42a edició
  bLAneS

Retrat guanyador de la darrera edició. Foto: Jorge Llorca

pRESENTA 

AquEsT AnunCi 

I ET REGALAREM 

UN TRACTAMENT 

AnTiPluJA

Camí de sant Pere del bosc, 3 · blAnEs · T. 972 33 01 37
(barri de mas borinot, al costat de Peixos Ros)

CONCERT AMB TOTES LES 
ASSEGURANCES

ESpECIALISTES EN 
EnfosquimEnT dE vidREs

SUBSTITUCIÓ I REPARACIÓ DELS VIDRES DE L’AUTOMÒBIL
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eSPORTS

Constantí Ribalaigua, 7
LLORET DE MAR
T. 972 34 70 00

reservas@guitarthotels.com
guitarthotels.com

10 de maig
DIA DE LA MARE

Ball amb l’orquestra CRISTIAN&DOMENECH
Regal sorpresa per a totes les senyores.

31 de maig
NIT DEL CAVA

Ball amb l’orquestra KIRTANA
Degustació de cava i sorteig d’una visita guiada

a unes caves.

7 de juny
NIT DELS ANIVERSARIS
Ball amb l’orquestra GERUNDA

Cava i pastís per a tots els que celebrin el seu
aniversari a la Sala Palas Atenea.

Durant el mes d’abril, al voltant de 
8.150 esportistes de diferents mo-
dalitats i els seus acompanyants, 
7.300 persones, s’han concentrat a 
Lloret de Mar per realitzar diferents 
competicions. Lloret de Mar, certi-
ficada com a Destinació de Turisme 
Esportiu des de l’any 2006, ha com-
provat aquests dies com es manté el 
creixement sostingut d’aquest turis-
me esportiu gràcies a la fidelització 
d’esdeveniments com el trofeu Sant 
Jaume de futbol, que ha arribat a la 
vint-i-sisena edició; esdeveniments 
a la platja com el Torneig Costa 
Brava Ultimate & Freestyle, que ce-
lebra enguany el seu desè aniver-
sari; o esdeveniments de presti-
gi internacional com l’Eurobasket 
o el MIC, Mediterrean Internatio-
nal Cup. Aquesta llarga trajectòria, 
a més, propicia la captació de no-
ves competicions com el Campio-
nat Europeu de Karate, que ha ar-
ribat per celebrar la primera edició 
a Lloret amb més de 200 partici-
pants de 24 països europeus, més 
tots els clubs de Catalunya i resta 
d’Espanya. L’empresa Euro-Spor-
tring, d’altra banda, ha portat a es-
tabliments de la Selva i el Maresme 
durant la Setmana Santa 7.000 es-
portites de més 300 equips. La re-
buda i cerimònia d’obertura es fa a 
la Ciutat Esportiva; i els tornejos de 
futbol a les instal·lacions de Topten, 
carretera de Blanes a Tordera. yy

El turisme esportiu es 
consolida a casa nostra
  LLOReT de MAR

Camps de futbol de Top Ten a la carretera de Blanes a Tordera. Foto: Yoyo

Campionats de disc a la platja de Lloret. Foto: M. A. Comas

IV Triatló Vila de Blanes

Va reunir 532 participants. El guanyador absolut ha estat el triatleta ma-
llorquí Lucas Mola. El guanyador, de 21 anys, va trigar58 minuts i 13 se-
gons. Els triatletes van fer 750 m nedant, 20 km pedalant i 5 km corrent. 
Las sortida i arribada, al passeig de Mar. yy

Quart podi de l’any 2014

El Club Patinatge Artístic Blanes Fundació ha aconseguit aquest mes 
d’abril el segon lloc al campionat d’Europa de Show, grups petits, cele-
brat a Holanda. La temporada va començar amb el campionat de Giro-
na, el segon lloc al català, i la victòria a l’estatal, cinquè or consecutiu en 
aquest campionat. El proper repte, ja després de l’estiu, el Mundial, un 
campionat que aquest any se celebra a Reus. yy

  bLAneS

  bLAneS

Final de la prova de natació. Foto: Yoyo

Imatge d’arxiu
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L’AGendA

LLOReT de MAR. MAIGbLAneS. MAIG

fins Al 30
ExpOSICIÓ ESTRELLES EN 
vEndA. hollyWood A lA 
pUBLICITAT AMERICANA
1930-1970. Col·lECCiÓ 
ROGER BIOSCA
9.00-14.00 h / 16.00-20.30 h, 
Biblioteca Municipal

Xiv JoRnAdEs dE lA 
CUINA DE L’ARRÒS DE 
L’ART

diA 9
doCumEnTAl “GiRonA, 
pROCESSONS I FLORS”
Guió de Jordi Dalmau
20.00 h, Club Marina Casinet
LLORET NIGHT SHOppING
20.00-24.00 h, Centre Vila

diEs 9-11
LLORET FORMULA 
WEEKEND
Esdeveniment temàtic al 
voltant del Gran Premi 
Formula 1
Plaça Pere Torrent

diA 10
FIRA ALIMENTÀRIA
DE pRODUCTES ARTESANS
9.00-20.00 h, Plaça de la Vila
III CICLE DE CONCERTS 
MUSI-CAVA DOWNBET 
quARTET JAZZ
12.00 h, Sala Polivalent 
Biblioteca Municipal
ConCERT oRquEsTRA 
JovE dE lA sElvA
18.00 h, Teatre de Lloret
visiTA TEATRAliTZAdA:
“lA donA i El mAR”
19.00 h, Museu del Mar

diA 11
pETIT CONCERT DE 
pOLIFONIES RELIGIOSES
CoRAl JubilATE dE 
Toulon (fRAnÇA)
11.15 h Església Parroquial 
Sant Romà

TROBADA DE VEHICLES 
CLÀSSICS
9.00-14.00 h, Pl. Pere Torrent

diA 16
RECITAL pOÈTIC DE L’OBRA
dE miquEl mARTÍ Pol
Amb presència de la seva 
vídua. A càrrec del rapsoda 
Salvador Roca
20.00 h, Club Marina Casinet 
V NIT DE LES FLORS
20.30 h, Ermita de les Alegries

diA 17
III CICLE DE CONCERTS 
MUSI-CAVA TORRENS-
SOTO DUET
12.00 h, Sala Polivalent 
Biblioteca Municipal
visiTA TEATRAliTZAdA:
“LA DONA DEL MAR”
19.00 h, Museu del Mar
CONCERT DESCONCERTANT
oRquEsTRA dE CAmbRA 
DE L’EMpORDÀ
21.00 h, Teatre de Lloret

diA 18
JoRnAdA PoRTEs 
OBERTES AL MUSEU DELS 
GATS
10.00-18.00 h, Museu dels Gats

V TRIATLÓ LLORET-COSTA 
BRAVA
9.00 h, Passeig Ferran Agulló
FESTA DE LES FLORS
Concurs de rams, tallers 
infantils, dinar de germanor, 
sardanes
10.00-20.00 h, Ermita de les 
Alegries

diA 23
EL RACÓ DELS CONTES
Conte en anglès inventat pels 
alumnes
18.00 h, Biblioteca Municipal

diEs 23-24-25
AULA MUNICIpAL DE 
TEATRE
Teatre de Lloret

diA 24
CICLOMARATÓ CATALANA 
INTERNACIONAL
9.00-12.00 h, Av. Vila de 
Blanes
III CICLE DE CONCERTS 
MUSI-CAVA
JovE oRquEsTRA 
GUITARRES
12.00 h, Sala Polivalent 
Biblioteca Municipal
visiTA TEATRAliTZAdA:
“lA donA i El mAR”
Recomanat per a 5-11 anys
19.00 h, Museu del Mar

DIA 25
lloTJA AuToClÀssiC
7.00-18.00 h, Turó d’En Buc
SELVA MARITIMA x-TRAIL
Cursa Popular GR92 de Tossa 
a Blanes-Lloret- Blanes
8.30-10.30 h, Sa Caleta

diA 31
III CICLE DE CONCERTS 
MUSI-CAVA
MARCEL ALÀ GROUp 
FLAMENC FUSIÓ
12.00 h, Sala Polivalent 
Biblioteca Municipal
visiTA TEATRAliTZAdA:
“LA DONA I EL MAR”
Recomanat per a 5-11 anys
19.00 h, Museu del Mar

AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE BLANES AGENDA FACILITADA PER L’AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

fins Al 15
ExpOSICIÓ DE pINTURA
Pintura de Joan Fausellas
Galeria L’Arcada

fins Al 16
ExpOSICIÓ
ELS NOUS BLANENCS: 
JovEs i immiGRACiÓ
Biblioteca Comarcal

fins Al 17
CENTRE OCUpACIONAL 
El vilAR dE blAnEs, 
FUNDACIÓ ASpRONIS.
“UN pASSEIG pER LA 
MEMÒRIA” 
Exposició plena de 
sensacions i records per a 
tothom.
Centre Cívic de Can Borell 

fins Al 18
ExpOSICIÓ DE pINTURA.  
difEREnTs ÈPoquEs 
Jordi Pirretas Puig
Sala García -Tornel

diA 8
CiClE dE XERRAdEs - 
ESpAI DE DEBAT
Trencar els estereotips 
sobre la immigració a càrrec 
d’Alexandre Maset
19.00 h, Escola Sa Forcanera
diJous dE llETREs 
I MOTS: “pLANS DE 
FUTUR”, de Màrius Serra
20.00 h, Biblioteca Comarcal

diA 14
TROBADES INFANTILS 
dEl RCd EsPAnyol
Jugadors i jugadores del 
club blanc i blau visitaran el 
Teatre i signaran autògrafs
18.00 h

diA 16
pRESENTACIÓ DEL 
llibRE “quAn En 
dÈiEm XAmPAny”, amb 
l’autor Rafel Nadal
20.00 h, Biblioteca Comarcal 

dEl 16 dE mAiG Al 31  
dE Juny
ExpOSICIONS DELS 
TREBALLS CONCURS DE 
CARTELLS
44è Concurs Internacional de 
Focs d’Artifici Exposició
Casa Saladrigas

diA 17
pRESENTACIÓ 
DEL LLIBRE “EL 
MARAVILLOSO MUNDO 

dEl AJEdREZ EsColAR“, 
amb l’autor Carlos F. Salgado
11-00 h, Biblioteca Comarcal
RODA D’ESBARTS 
CATALONIA ESBART 
JoAquim RuyRA
18.00 h, Pl. dels Dies Feiners
ACTE BENÈFIC pER 
L’AUTISME
As. Cultural El Volcan
Espai Morralla

diA 18
I MARxA SOLIDÀRIA 
ONCOLLIGA’T BLANES
10.00 h, Passeig de Mar

dEl 19 Al 31
ExpOSICIÓ: 
AquAREl·lEs dE RAfEl 
TEIxIDOR
Biblioteca Comarcal

DIA 20
AULA BLANES
CONFERÈNCIA: UNA 
PAssEJAdA PER 
L’ORIGEN DEL SISTEMA 
MÈTRIC DECIMAL,
amb l’Anton Aubanell
20.00 h, Biblioteca Comarcal

DIA 22
CICLE DE xERRADES 
- EsPAi dE dEbAT: 
AComPAnyAmEnT Al 
dol, a càrrec de la Dra. 
Mònica Cunill
19.00 h, Escola Sa Forcanera

diA 23
pRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE “AMB VEU 
pRÒpIA”, de l‘autora i 
cantant Nina
Biblioteca Comarcal

diA 29 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
AMB MOTIU DEL 50È 
ANIVERSARI DELS 
pREMIS RECVLL
Escriptor convidat: J. Llavina
20.00 h, Biblioteca Comarcal

diA 30
NASCUTS pER LLEGIR:
lA GRAnJA dE lA 
MARGARIDA, amb la 
companyia Bambolines
10.30 h, Biblioteca Comarcal

diA 31
HOMENATGE A LA GENT 
GRAN
17.00 h, Antic Pavelló 
d’Esports
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Farmàcies de guàrdia
bLAneS LLOReT de MAR
Maig Maig Adreces i telèfons

FARMÀCIA bASTÈ
Camí de l’ Àngel, 22
Tel. 972 371 075
FARMÀCIA CÀnOveS
C. Sant Pere, 76 B
Tel. 972 367 960
FARMÀCIA M. TALLAdA
C. Just Marlès, 5
Tel. 972 372 868
FARMÀCIA bORRÀS
C. M. Aurèlia Campmany, 2-4
Tel. 972 377 403
FARMÀCIA LLAdÓ
Av. Passaperas, 17-23
 Tel. 972 376 412
FARMÀCIA A. MARTÍneZ
C. Sant Pere, 6
Tel. 972 364 379
FARMÀCIA PeRPInyÀ
C. Joan Baptista Lambert, 34
Tel. 972 365 877
FARMÀCIA C. CAbAÑAS
Av. Amèrica, 27
Tel. 972 365 798
FARMÀCIA MAZÓ 
C. Venècia, 75
Tel. 972 366 155
FARMÀCIA M. CAbAÑAS
Av. Just Marlès, 66
Tel. 972 365 796
FARMÀCIA J. MARTÍneZ
C. Emili Martínez Passapera, 9
Tel. 972 346 187
FARMÀCIA FÀbReGAS
Ctra. de Vidreres, 123-A
Tel. 972 362 206
FARMÀCIA e. TALLAdA 
Av. Catalunya, 6
Tel. 972 369 303
FARMÀCIA I. eSPIneT
C. del Carme, 46
Tel. 972 365 047
FARMÀCIA MASeTe
C. Valentí Almirall, 12
Tel. 972 362 371

• Dimecres, 7 AdeLL
• Dijous, 8 AdeLL
• Divendres, 9 PUJOL
• Dissabte, 10 OMS
• Diumenge, 11 bARTRInA
• Dilluns, 12 SURedA
• Dimarts, 13 RAMOn
• Dimecres, 14 TUROn
• Dijous, 15 MOReLL
• Divendres, 16 GUILLeM
• Dissabte, 17 GRIMA
• Diumenge, 18 ALTIMIR
• Dilluns, 19 AdeLL
• Dimarts, 20 AdeLL
• Dimecres, 21 PUJOL
• Dijous, 22 OMS 
• Divendres, 23 bARTRInA
• Dissabte, 24 CASAMOR
• Diumenge, 25 RAMOn
• Dilluns, 26 TUROn
• Dimarts, 27 AdeLL
• Dimecres, 28 GUILLeM
• Dijous, 29 GRIMA
• Divendres, 30 ALTIMIR
• Dissabte, 31 AdeLL
• Diumenge, 1 AdeLL
• Dilluns, 2 PUJOL
• Dimarts, 3 OMS
• Dimecres, 4 bARTRInA
• Dijous, 5 CASAMOR
• Divendres, 6 TUROn

• Dimecres, 7 bATÉ
• Dijous, 8 CÀnOveS
• Divendres, 9 M. TALLAdA
• Dissabte, 10 bORRÀS
• Diumenge, 11 LLAdÓ
• Dilluns, 12 I. eSPIneT
• Dimarts, 13 MASeTe
• Dimecres, 14 A I M MARTÍneZ
• Dijous, 15 PeRPInyÀ
• Divendres, 16 C. CAbAÑAS
• Dissabte, 17 MAZÓ
• Diumenge, 18 M. CAbAÑAS
• Dilluns, 19 A I M MARTÍneZ
• Dimarts, 20 FÀbReGAS
• Dimecres, 21 e. TALLAdA
• Dijous, 22 bASTÉ 
• Divendres, 23 CÀnOveS
• Dissabte, 24 M. TALLAdA
• Diumenge, 25 bORRÀS
• Dilluns, 26 LLAdÓ
• Dimarts, 27 I. eSPIneT
• Dimecres, 28 MASeTe
• Dijous, 29 A I M MARTÍneZ
• Divendres, 30 PeRPInyÀ
• Dissabte, 31 C. CAbAÑAS
• Diumenge, 1 MAZÓ
• Dilluns, 2 M. CAbAÑAS
• Dimarts, 3 JORdI MARTÍneZ
• Dimecres, 4 FÀbReGAS
• Dijous, 5 e. TALLAdA
• Divendres, 6 bASTÉ

Adreces i telèfons
FARMÀCIA AdeLL
C. Muralla, 36
Tel. 972 330 491
FARMÀCIA PUJOL
Pl. Ntra. Sra. del Vilar, 6
(Pl. Església dels Pins)
Tel. 972 330 465
FARMÀCIA OMS
C. Nou, 8
Tel. 972 352 459
FARMÀCIA bARTRInA
Av. Joan Carles I, 4
Tel. 972 331 978
FARMÀCIA CASAMOR
Pg. de Dintre, 3
Tel. 972 330 069
FARMÀCIA RAMOn
Av. Vila de Madrid, 17
 Tel. 972 334 403
FARMÀCIA TUROn
Ca la Guidó, 7
Tel. 972 334 701
FARMÀCIA MOReLL
Av. Catalunya, 10 (La Plantera)
Tel. 972 337 445
FARMÀCIA GUILLeM
Av. dels Pavos, 30 esc. B, L-3
Tel. 972 351 150
FARMÀCIA GRIMA
C. Giralda, 3 (Mas Borinot)
Tel. 972 337 010
FARMÀCIA ALTIMIR
Av. Europa, 27
Tel. 972 355 000

A PARTIR DE LES 12 DE LA NIT, S’hA DE 
TRUCAR ABANS A LA POLICIA LOCAL
(T. 972 358 666) I S’hA DE PORTAR LA RECEPTA. DE 8.30 A 22.00 h

L’AGendA

COMARCAL. MAIG

fins Al 17
PINEDA DE MAR
ExpOSICIÓ FOTOGRÀFICA 
“Els nEns i nEnEs quE 
VÉNEN DEL DESERT” sobre 
el programa Vacances en Pau.
Biblioteca Serra i Moret

dEl 10 Al 18
GIRONA
“GIRONA TEMpS DE 
FLORS”

diEs 10 i 11
PINEDA DE MAR
FIRA D’ENTITATS
Plaça de les Mèlies i Catalunya
CALELLA
MOMENTS DE FLORS
47A EXPosiCiÓ ConCuRs 
DE ROSES
Claustre de l’Escola Pia
diA 11
CALELLA
3A TEmPoRAdA lÍRiCA
Recital d’àries i duets 
18.00 h, Església de l’Escola Pia

diA 17
TOSSA DE MAR
ACTE DEL TRICENTENARI
Xerrada sobre Josep Moragues 
a càrrec de Xavier Colon
19.00 h, La Nau

diEs 17 i 24
MALGRAT DE MAR
CURS D’INICIACIÓ 
A LA HISTÒRIA 
CONTEMpORÀNIA. 
L’ASCENS DE HITLER I 
LA SEGONA GUERRA 
MUNDIAL
18.00 h, Ateneu El Rovell

diA 18
CALELLA
iRonmAn bARCElonA-
CALELLA
7.00 h

diEs 30 i 31
TORDERA
pRESENTACIÓ DEL DVD 
DEL CENTENARI DEL CF 
TORDERA
11.00 h, Teatre Clavé

diA 31
CALELLA
TALLER DE ROBÒTICA
Per a nois i noies de 8 a 16 
anys
9.00 h, Ajuntament Vell

diEs 31 i 1 dE Juny
CALELLA
87È APlEC dE lA 
SARDANA
Cobles participants: Marinada, 
Montgrins, Jovenívola de 
Sabadell i La Principal de la 
Bisbal

AGENDA FACILITADA PER RàDIO MARINA
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 MIReM enReRe

bLAneS
Perspectiva de Blanes des del Racó de Sant Antoni, fa aproximada-
ment cent anys: passeig sense urbanitzar; poques cases, i totes baixes; 
embarcacions repartides per tota la platja i fàbrica de Can Tosas. Ac-
tualment, grans edificacions, el Club de Vela i passeig completament 
urbanitzat.

LLOReT de MAR
El carrer del Sol, parteix d’un dels carrers amb mes desnivell del casc 
antic, el carrer de l’Areny que comunica la vall de la mar o zona pla-
nera de la vila, amb el barri del Puig. És un carrer menut que aca-
ba al carrer de la Sènia del Barral, on als anys 30 i 40 no hi havia més 
que terres de conreu, cases modestes moltes d’elles disseminades i es-
tables pels animals dels terrassans i cases de pescadors a tocar al bar-
ri de Venècia. Amb l’arribada del turisme va anar desapareixent la ter-
ra de conreu, per donar pas a carrers urbanitzats, construcció de blocs 
d’apartaments i grans hotels.

Passeig de Mar i racó de Sant Antoni 2014. Foto: Yoyo 

Carrer del Sol anys 30. Arxiu Salvador Comas Planet

El passeig de Mar des del racó de Sant Antoni. Dècada dels vint. Autor desconegut. Arxiu Municipal de Blanes (AMBL)

Carrer del Sol a l’actualitat. Foto: M. A. Comas
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TRAnSPORTS PÚbLICS

 BLANES  g BARCELONA
FEINERS: 6.05 - 6.17 - 6.33 - 6.48 - 7.05 - 7.35 - 7.47 - 8.17 - 8.48 - 9.47 - 10.17 - 10.47 - 11.47 - 12.17 - 12.47 - 13.47 - 14.13 - 14.46 - 15.47 - 
16.16 - 16.47 - 17.47 - 18.16 - 18.47 - 19.16 - 19.46 - 20.44 - 21.55

 BLANES  g GIRONA
fEinERs (TRAnsboRd: mAÇAnET-mAssAnEs): 7.16  - 8.16 - 10.15 - 12.16 - 14.14 - 16.15 - 18.15 - 20.14 - 22.18 
fEinERs (diRECTEs): 7.46 - 9.15 - 11.16 - 13.16 - 15.15 - 17.15 - 19.15 - 21.12

fEsTius (TRAnsboRd: mAÇAnET-mAssAnEs): 7.45 - 9.45 - 10.45 - 11.37 - 13.37 - 14.44 - 15.44 - 16.44 - 17.37 - 18.42 - 19.44 - 20.45 - 21.44 - 22.13

 LLORET  g ESTACIÓ DE RENFE (BlANES)
TOTS ELS DIES: 6.40, 6.50 - 20.50 (cada 30 minuts)

 LLORET  g BLANES CENTRE  g ESTACIÓ DE RENFE (BlANES)
FEINERS: 7.15 - 20.55 (cada 20 minuts) / FESTIUS: 8.00 - 21.00 (cada 30 minuts)
 ESTACIÓ DE RENFE (BlANES)  g BLANES CENTRE  g LLORET
FEINERS: 7.00 - 21.00 (cada 20 minuts) / FESTIUS: 8.00 a 21.00 (cada 30 minuts)

 ESTACIÓ DE RENFE (BlANES)  g LLORET
TOTS ELS DIES: 6.55, 7.15 - 22.45 (cada 30 minuts)

BLANES (ESTACIó DE BUS)  g BARCELONA
FEINERS: 9.36 - 14.16 / FESTIUS: 9.36 - 17.05
 BARCELONA  g BLANES (ESTACIó DE BUS)
FEINERS: 9.00 - 17.30 / FESTIUS: 11.00 - 17.30 - 19.00

 BLANES (ESTACIó DE BUS)  g GIRONA
FEINERS: 6.30 -7.05 - 7.30 - 8.15 - 9.00 - 11.00 - 14.00 - 15.45 - 18.40 / DISSABTES: 8.15 - 9.00 - 15.45
 GIRONA (ESTACIó DE BUS)  g BLANES
FEINERS: 8.30 - 11.30 - 13.15 - 14.30 - 15.15 - 17.30 - 19.00 - 20.00 / DISSABTES: 13.15 - 19.00

 lloRET (EsTACiÓ dE bus) g GIRONA
FEINERS: 6.30 - 7.30 - 8.30 - 9.00 - 9.30 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.30 - 14.15 - 15.30 - 16.15 - 17.30 - 18.30 - 19.30
DISSABTES FEINERS: 7.30 - 8.30 - 9.30 - 12.00 - 15.30 - 19.30 / DIUMENGES I FESTIUS: 8.30 - 9.00 - 9.30 - 15.30 - 19.30
 GiRonA (EsTACiÓ dE bus) g LLORET
FEINERS: 7.45 - 8.30 - 9.30 - 10.00 - 12.15 - 13.15 - 14.30 - 15.00 - 16.30 - 17.00 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30
DISSABTES FEINERS: 8.30 - 11.00 - 13.15 - 17.00 - 17.30 - 20.30 / DIUMENGES I FESTIUS: 10.00 - 17.00 - 17.30 - 20.30

FESTIUS: 6.03 - 6.33 - 6.53 - 7.03 - 7.33 - 8.03 - 8.33 - 9.03 - 9.33 - 10.03 - 10.33 - 11.04 - 11.36 - 12.07 - 12.36 - 13.07 - 13.36 - 14.00 - 14.33 - 15.03 
- 15.33 - 16.03 - 16.34 - 17.07 - 17.36 - 18.07 - 18.32 - 19.03 - 19.33 - 20.03 - 20.33 - 21.03 - 21.44

 LLORET (ESTACIó DE BUS)  g BARCELONA
6.35 - 07.35 - 8.00 - 9.05 - 10.05 - 10.30 - 11.30 - 13.45 - 15.35 - 16.35 - 18.15 - 19.15
 BARCELONA  g LLORET (ESTACIó DE BUS)
8.00 -9.15 - 10.00 - 12.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 18.00 - 18.45 - 19.30 - 21.30
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enTReTenIMenTS

SOPA de LLeTReS 1
TRoBA 10 ESCRIPToRS ANGLESoS: COLLInS, dICKenS, AUSTen, bROnTe, 
TROLLOPe, GASKeLL, hARdy, bRAddOn, RIChARdSOn, ThACKeRAy

SOPA de LLeTReS 2
TRoBA EL NoM DE 10 PLANTES: AbÈLIA, LILÀ, AZALeA, COTOneÀSTeR, 
bRUGUeROLA, bUdLeIA, vInCA, TAMARIU, eSPART, GAZÀnIA
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enTReTenIMenTS. SOLUCIOnS

21 ANYS
D’ExpERIÈNCIA EN
ARTs GRÀfiquEs

SOPA de LLeTReS 1

SOPA de LLeTReS 2
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REpAREM MÒBILS i tablets. 
LCD, pantalles trencades, 
connectors...
www.mcsinformatics.net
T. 650 906 730

AnUnCIS PeR PARAULeS

El teu anunci
a partir de

3,60€
Contracta’l a printcopi

pl. dels Dies Feiners · blAnES
(darrere l’Ajuntament)

INFORMÀTIC TITULAT amb més 
de 8 anys d’experiència en el 
sector s’ofereix per: reparacions a 
domicili, taller i empresa propis, 
preus anticrisi facturats per minut 
des de 4€/10 min. També venda 
d’equips nous, portàtils i servei a 
empreses. T. 650 906 730
www.mcsinformatics.net

CURS DE BORSA
Sempre has tingut curiositat 
per la borsa? Ara pot ser 
l’oportunitat que esperaves. 
Interpretació de gràfics, senyals 
de compra i de venda. Sistema 
propi. 21 h totalment pràctiques. 
Informa’t: 972 33 21 39. Aquesta 
trucada pot ser la millor inversió 
de la teva vida.

pROFESSOR DE 
mATEmÀTiquEs i fÍsiCA dóna 
classes personalitzades d’ESO 
i Batxillerat. Proves d’accés 
a la Universitat i FP.  Atenció 
individualitzada, màx. 2 alumnes 
alhora. T. 663 019 238. Blanes

pARTICULAR LLOGA CASA 
amb Jardí. Tot l’any. Urb. Cala 
St. Francesc. Magnífiques vistes 
del Mar, Convent, Botànic i 
Sant Joan. 4 Hab., 2 Banys, 2 
Terrasses, Ampli Saló-menjador, 
Porxo amb barbacoa. Calefacció 
a gas ciutat. 1400€/mes. 
Negociable. T. 609.742.308.

VENC CADIRA SALVAESCALES 
NOVA. Transport i muntatge 
inclosos. Ocasió. Tel. 660 081 979

ES VENEN pLACES DE 
PÀRquinG. Av. Europa, des de 
6.000€ pac. Pagament fins a 3 
anys. T. 660 347 386 i
610 407 430

S’OFEREIx NOIA per tenir 
cura de gent gran o per a feines 
domèstiques. Nac. espanyola, t. 
699 601 944

GERONTÒLOGA S’OFEREIx per 
cuidar persones grans o amb 
discapacitat. T. 608 739 830

pROFESSOR DE 
mATEmÀTiquEs i 
EsTAdÍsTiCA dóna classes 
personalitzades, tots els nivells. 
T. 604 227 850

VENC VOLKSWAGEN 
EsCARAbAT 1600, any 1991. 
ITV al dia. Carburador i bomba 
de fre nous. Benzina sense plom. 
Alarma antirobatori de sèrie. 
44.000 km. Sempre en garatge. 
3.800€. T. 625 473 795    

TAROTISTA ROSA
Tira les cartes. Visita a domicili 
i/o atén a casa seva. Preus 
econòmics. T. 633 040 649
(Hores convingudes)

pROFESSOR DE SORDS
Logopeda internacional.
T. 649 212 471

ES VEN pOLSÒMETRE pOLAR
Rs300X, mod. professional per a
running, banda tèxtil de pit 
codificada, no fa interferències 
amb altres aparells; compatible 
amb gairebé totes les 
màquines del gimnàs; inclou 
sensor per mesurar velocitat, 
distància, calories consumides i 
entrenador personal. 95€.
T. 660 08 90 90

PoRTÀTil hP nC6400, en 
perfecte estat. 3 Gb de RAM, disc 
dur 60 Gb, lecto/gravadora DVDs. 
Formatejat, va molt bé. Bateria 
baixa, per usar bàsicament 
connectat. És net i no s‘ha 
d’invertir en res. 130 €.
T. 663 019 238

pODÒLOGA. Tractament general 
d’ungles, peu diabètic, durícies 
i berrugues amb reflexologia 
podal. Servei a domicili.
Marga, t. 664 070 961



enTRevISTA

El lloretenc Xavier Albertí és, 
des de fa quasi un any, el direc-
tor artístic del Teatre Nacional 
de Catalunya. Una tasca que, 
en paraules del propi Albertí, 
“no està feta a escala humana” 
i menys en temps de crisis com 
els actuals. Malgrat tot, en enca-
ra no un any la seva gestió ja ha 
començat a donar fruits i el TNC 
ja no és un teatre d’elits sinó que 
s’està convertint en un teatre per 
a tothom. 

El proper mes de juliol farà un 
any que vas substituir Sergi Bel-
bel com a  director artístic del 
TNC. Quina valoració fas de la 
feina feta fins ara?
Jo estic content, molt content. 
Però deixa’m dir-te que hi ha 
feines que no estan fetes a esca-
la humana i una d’aquestes feines 
és la de dirigir el TNC. Dels grans 
reptes que m’havia plantejat ja 
n’hi ha que estan aconseguint una 
certa visibilitat, com la millora de 
la visibilitat del nostre patrimo-
ni teatral. Una altra de les meves 
apostes era el teatre contempora-
ni i, en el que portem de tempora-
da, totes les nostres propostes han 
estat molt acompanyades pels es-
pectadors.

Has arribat al TNC en plena 
crisi. La davallada d’especta-
dors, l’increment de l’IVA cultu-
ral, les retallades pressupostàri-
es…, però tot i així els resultats 
fins ara han estat més que bons. 
Quin és el teu secret?
Quan vaig arribar veníem d’una 
temporada de profunda cri-
si i vaig començar amb una gran 
pressió, però a dia d’avui, estic 
molt satisfet dels resultats obtin-
guts. Tots els espectacles que hem 

programat a la Sala Gran han tin-
gut una ocupació mitjana del 
90%. I en aquest sentit m’he sentit 
acompanyat, aplaudit i molt re-
colzat. El secret? No crec que n’hi 
hagi d’altre que la voluntat de fer 
del TNC un teatre públic obert a 
tothom. Tinc la sensació que no 
fem espectacles per entretenir, 
sinó que fem espectacles per cre-
ar un nou model de cultura pú-
blica i els espectadors ho han en-
tès molt bé.

Un dels objectius que t’has mar-
cat és la recuperació del coneixe-
ment del patrimoni teatral cul-
tural català. Tan poc en sabem?
No en sabem poc, no en sa-
bem res. Els buits són enormes. 
Quins són els clàssics teatrals ca-
talans? Guimerà, per exemple, és 
un dels nostres grans i, malgrat 
això, és un gran desconegut. Hi 

ha un gran desert de referències, 
de connexions i tota una munió 
d’autors absolutamente descone-
guts. Si en algun moment volem 
ser un país normal, la recuperació 
d’aquest patrimoni és importan-
tíssima. És per això, que aquesta 
temporada hem creat el concep-
te d’epicentre per aprofundir en 
aquest patrimoni. Enguany, l’epi-
centre l’hem dedicat a Pitarra i 
hem aconseguit centenars de re-
ferències a l’obra de Pitarra. I jo 
me’n sento molt satisfet.També 
hem redescobert un text de Josep 
Maria de Sagarra, com és Ocells 
i Llops.

Com es fa perquè en un gran 
equipament de les dimensions i 
característiques del TNC s’hi pu-
gui programar teatre per a tot-
hom?
En aquesta primera temporada 

ho hem intentat de diverses ma-
neres. Per començar, en l’espec-
tacle inaugural, Taxi,el públic de-
cidia el preu que volia pagar per 
assisir a l’espectacle, si volies no 
pagaves res i si volies podies pa-
gar 1.000 €. Gràcies a això vam 
recollir 50.000 € que vam desti-
nar al programa Apropa Cultura. 
Jo no vull dirigir un teatre per a 
una determinada classe mitjana. 
Vull dirigir un teatre per a tot-
hom, que ens activi ideológica-
ment i que ens remogui com a es-
pectadors.

L’increment de l’IVA cultural ha 
estat un cop molt dur per a tot el 
sector teatral. Quines armes te-
nim per combatre l’impacte ne-
gatiu que ha suposat?
A nosaltres ens ha funcionat molt 
bé la repercussió interna de l’IVA 
amb una rebaixa del 25% del preu 

de les entrades. Això ha suposat 
un descens del 25% del pressu-
post, però ens ha permès arribar 
a tot el públic. A més, els espec-
tacles de la Sala Tallers tenen un 
preu de 6 € i hi ha col·lectius, com 
els joves i els aturats, que els hem 
tractat amb molta cura. Ara es-
perem que els nostres governants 
s’adonin de la salvatjada que han 
comès.

Catalunya té una rica de xarxa 
de teatres locals, però amb la fi 
de les gires, els espectacles del 
TNC ja no es poden veure a co-
marques. Això canviarà aviat i 
podrem veure els espectacles del 
Nacional a Blanes i a Lloret de 
Mar, per exemple?
Les produccions del TNC han de 
viatjar per la xarxa de teatres pú-
blics. Si el TNC ara fa poques gi-
res és per una qüestió económi-
cament complexa. Per el nostre 
conveni laboral, per girar un mo-
nòleg necessitàvem 15 tècnics. 
Ara estem reorganitzant la casa, 
negociant els convenis i d’aques-
ta reformulació n’ha de sortir la 
possibilitat de recuperar les gires 
del TNC.

Com a lloretenc, què et sembla la 
iniciativa dels Teatres de Blanes i 
Lloret d’oferir una programació 
conjunta?
La fòrmula que s’ha triat és mag-
nífica. En els temps actuals és 
molt important que es treballi 
per un públic comarcal, per for-
mar espectadors… El Teatre de 
la Costa Brava Sud és un model 
a seguir.

Per acabar, ens pots avançar al-
gun detall de la temporada 14-
15?
M’agradaria molt, però m’és im-
possible fer-ho. yy

«El model del Teatre de la Costa 
Brava Sud és un exemple a seguir»
  dOLORS GORdILS

Xavier Albertí. Foto: TNC


